
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  183: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  183-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:37. (  العشاء الشيخ إمامة - 1

  ) 00:12:11. (  ل5مام ومتابعته السجود إلى الرجل ھوي كيفية وبيانه بالتأمين ا(مام يسابق لمن الشيخ من نصيحة - 2

  ) 00:30:39(  ؟.وسلم عليه هللا صلى الرسول نع تعالى 9 العينين إثبات ثبت ھل - 3

 هللا ذكر جواز ذلك من يؤخذ ھل و ؟....... ). اLرض في يسبحون مHئكة ھناك(  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن صح ھل - 4

  ) 00:41:50(  ؟.جماعة

  ) 00:44:40(  ؟.الركوع من الرفع بعد صدره على يديه ضع و أنه سلم و علبه هللا صلى النبي عن ثبت ھل - 5

  ) 00:48:17(  ؟.السھو سجود ضابط ھو ما - 6

 ھذا يعتبر فھل ، دم قطرة من نزلت ا(فاضة طواف تطوف أن وقبل ، الحج مناسك إتما أجل من الحيض منع حبوب تناولت امرأة - 7

  ) 00:52:27(  ؟. استحاضة أو حيض دم

 اختصرھا التي بالخير هللا صبحكم لفظة عن وكذلك)  فHن شاء و هللا شاء ا( ... حديث في ، اLلفاظ آداب على الشيخ كHم - 8
 ) 01:01:59. (  ؟) . صبحك(  بقوله بعضھم
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .اإلقامة  ...األذان  ...: أبو ليلى 

  ؟ .أين صاحب الدار  :الشيخ 

  . نأذن لك , نعم يا شيخ : صاحب الدار 

ا يسع لصفني ال حتشروين وال إذ. ألنه حط يل إشارة هنا , يا أخي هذا رشحنا لإلمامة بدون إذن  :الشيخ 

  . تضايقوين تأخروا عين 

* إياك نعبد وإياك نستعين * مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الحمد هللا رب العالمين (( : اهللا أكرب 

  .  ))صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين * اهدنا الصراط المستقيم 

  .آمني  :السائل 



  ... )) ...والشمس وضحاها (( : ني آم :الشيخ 

   ... )) ...والليل إذا يغشى (( : يف الركعة الثانية 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ؛ السالم عليكم ورمحة اهللا 

  .تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام  ...أستغفر اهللا 

  . ازت األرض حتت مين , أنت الذي بركت بروك اجلمل  :الشيخ 

  . لست أنا : وفيق 

  : أريد أن أذكر بقضيتني , إذا غريك  :الشيخ 

هي مسابقة اإلمام بالتأمني وهذا خطأ ، أنتم تعلمون أن اإلمام من السنة أن يقرأ القرآن آية آية : القضية األوىل 

البد أنكم انتهت اآلية ،  ))وال الضالين (( : وبصورة خاصة الفاحتة ، وكما أيضا تعلمون أن آخر آية يف الفاحتة 

تتصورون معي بأن هذا اإلمام الذي قرأ الفاحتة البد من أن يأخذ نفسا شديدا ليستأنف القراءة بعد الفاحتة ، 

الذي يقع أنكم ال تسمحون له بذلك ، وهذا ظلم ، وأكثر من هذا الظلم أنه خمالفة حلديث الرسول عليه السالم 

 "آمني " : ال تسمحون له بأن يتنفس ليستطيع أن يقول  فإذا كنتم )إذا أمن اإلمام فأمنوا ( : حيث قال 

هذا خطأ شائع ، وإن كان مستساغا أن  "آمني " : بعد أن يقول هو  "آمني " : فكيف ميكنكم أن تقولوا 

فليس مستساغا أبدا , يكون شائعا بني مجاهري الناس الذين ال يهتمون بالسنة وباتباع أوامر الرسول عليه السالم 

هذا اخلطأ ساريا وشائعا بني أهل السنة ؛ ولذلك فلزام عليكم إذا اقتديتم وراء اإلمام يف اجلهرية أنكم أن يكون 

فاحبسوا أنفاسكم ، ال تتسرعوا بالنطق بآمني ؛ ألنه هو بعد ما أخذ  ))وال الضالين (( : إذا مسعتموه يقول 

األوىل مبقدار ما يأخذ اإلمام نفسا جديدا ؛  املرحلة: نفس ليقول آمني ؛ فعليكم أن حتسبوا أنفاسكم مرحلتني 

  . حينذاك تبدءون أنتم بدوركم آمني  "آمني " حني يقول آ ، تسمعون ابتداءه بألف : املرحلة الثانية 

فاملسلمون  )إذا أمن اإلمام فأمنوا ( : ومن العجب مع صريح هذا احلديث الصحيح وهو يف البخاري ومسلم 

لهم ذا احلديث أو بسبب إمهاهلم لتطبيق هذا احلديث أجرا عظيما جدا جدا ؛ يضعون على أنفسهم بسبب جه

لو عاشه املسلم ، عاش عمر نوح عليه السالم ملا كان الثمن إال خبسا تلقاء ذلك األجر العظيم وهو مغفرة اهللا 

كة غفر له ما تقدم من إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئ( : عز وجل ؛ ألن متام احلديث 

مباذا ؟ بأن حتبسوا أنفاسكم ، أن تصربوا قليال على اإلمام حىت يرتاد إليه نفسه ليتمكن , غفر له ما تقدم  )ذنبه 

بدأمت أنتم بعده بآمني ؛ وألمر ما كانت السنة الصحيحة أن جيهر  "آ " من أن يبتدئ بآمني ، فإذا مسعتموه قال 

ل احلنفية وأمثاهلم بأن اإلمام ال جيهر بآمني ؛ السنة العملية أن النيب صلى اهللا عليه اإلمام بآمني وليس كما يقو 



آمني ورفع ا صوته ، ورفع ا صوته هذه سنة عملية ، واحلكمة من وراء ذلك : وسلم كان إذا قرأ الفاحتة قال 

أن يشاركوه  "آمني " ول اإلمام واضحة ليتمكن املقتدون من احلصول على مغفرة اهللا عز وجل بأن يقولوا بعيد ق

ال يقول املقتدي آمني " : بل قال بعض العلماء القدامى , فيحضون بذلك مغفرة اهللا عز وجل , يف هذه الكلمة 

وهذا أبلغ يف كبح مجاح هذا االنطالق الشائع يف كل بالد الدنيا ، إن صليت  "إال بعد فراغ اإلمام من قوله آمني 

  "هبسي بابا " يف مكة ، وإن صليت يف القاهرة ، كل الناس مثل ما قال ذلك الرتكي  يف املدينة ، وإن صليت

كله مثل بعضهم أبدا ، ما فيهم ناس ميسكوا أنفاسهم هذه ليقولوا على األقل بعد أن يبدأ اإلمام بآمني ؛ فهذه 

م ؛ فعليكم أن تتذكروا أزرعها يف قلوبكم وال أقول يف عقولكم ؛ ألن القلب هو مركز العقل والشك يف اإلسال

  . وأن تبلغوا من ورائكم ؛ املسألة األخرى , وأن تفعلوا ذلك 

  . يف املسألة األوىل شيخنا أيهما أفضل البدء معه عندما يقول آ ، أو االنتظار حىت االنتهاء ؟ : وفيق 

  . ال، األوىل اليت دندنا حوهلا  :الشيخ 

  . )قال وال الضالين فقولوا آمين  فإذا( : طيب شيخ الرواية األخرى  :السائل 

هل يقول اإلمام آمني أم ال  )إذا قال وال الضالين ( : ما تنايف هذه ؛ ماذا تفهم من الرواية األخرى  :الشيخ 

  . يقول ؟ 

  . يقول آمني  :السائل 

ذا كما قلنا إذا ضم هذا إىل هذا تطلع بالنتيجة اليت مسعتها ، يعين تفسر حديثك حبديثي فتقول ، وه :الشيخ 

إال من أدرك  )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( : بالنسبة للجمع بني األحاديث ، هناك يف الداخل 

وإذا قال ( إال ملن مل يستطع أن ينضم إىل الصف ؛  )ال صالة لمن صلى وراء الصف وحده ( اإلمام راكعا ، 

وإذا قال اإلمام وال الضالني آمني فقولوا آمني ؛ فال :  ضم إليه حديثنا فقل )اإلمام وال الضالين فقولوا آمين 

  .خمالفة 

  . ؟  ...طيب شيخنا إذا كان اإلمام ما يؤمن  :السائل 

حلكمة ما كانت السنة أن جيهر اإلمام بآمني ؛ فنحن حبثنا اآلن , مش مشكلة اآلن حنن قلنا وانتهينا  :الشيخ 

؛ أما إذا كان هو يسر ا كما قلنا عن احلنفية لعل شققت عن قلبه ،  فيما إذا كان اإلمام جيهر بآمني فال تسبقوه

ربك ال يكلفك أن تعرف مىت هو يقول آمني سرا ؛ املهم إذا قال اإلمام معىن هذا الكالم إذا جهر اإلمام بآمني 

ا تقوله أنت يف وقد ال يقوهلا مطلقا فما لك وما له ، هو هذ, فقولوا أنتم آمني ؛ أما إذا كان اإلمام يسر ا 

  . نفسك على كل حال 



املسألة األخرى أن كثريا من املصلني بل مجاهري املصلني إذا سجدوا بركوا بروك اجلمل ، ومن املؤسف أن العرب 

الذين هم أصحاب اإلبل وأصحاب اجلمال أصحاب البعران هم إىل اليوم ال يعرفون كيف يربك اجلمل ، وهم 

ويكمل  )إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعير ( : يه وآله وسلم قال يعلمون أن النيب صلى اهللا عل

( : الرسول ويتمم النعمة على أتباعه ليزيل عنهم بعض اإلشكاالت اليت نسمعها اليوم من أهل البعران ؛ فيقول 

ا سجد أحدكم إذ( : وليضع يديه قبل ركبتيه ؛ هذه اجلملة كأا جواب لسؤال مقدر  )وليضع يديه قبل ركبتيه 

  كأن سائل يقول فكيف نسجد ؟   )فال يبرك كما يبرك البعير 

ملاذا ؟ ألن البعري ميشي على أربع ، دائما من يوم يسقط من بطن أمه  )وليضع يديه قبل ركبتيه ( : يأيت اجلواب 

, ذه معجزة وميشي على أربع ؛ فإذا برك وقد سجد البعري للرسول عليه السالم ، لكن ه, فهو يقع على أربع 

فنقول إذا برك البعري فال جيوز أن يتوهم أحد خاصة من هؤالء العرب أهل البعران أن يقول أول ما يربك البعري 

يضع يديه ، ال ، يداه موضوعتان كرجليه ، إذا ما هو أول شيء يضعه البعري حينما يربك ؟ ركبتاه ؛ أين ركبيت 

آه ، كثري من الناس يفكروا أين ركبيت البعري ؟ ركبتا البعري يف مقدمتيه ،  البعري ؟ كمان هذه حزيرة ، تعرفوا احلزيرة ؟

لسان حالكم يعين ، كل  "وهذه بضاعتنا ردت إلينا " ويف اللغة العربية اليت منها حنن تعلمنا ما تسمعون منا 

ركبها يف مقدمتها ؛ فإذا ذوات األربع ركبتها يف مقدمتها ، كل ذوات األربع اهلر األرنب الغزال الغنم إىل آخره ، 

ألن البعري يضع ركبتيه ما نقول قبل  )ال تبركوا كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ( : قال عليه السالم 

يديه ، ملاذا ألما موضوعتان من والدته ؛ فليخالف إذا املصلي البعري يف طريقة السجود فال يتلقى األرض بركبتيه 

ها يف هذه الليلة كما أمسعها يف كثري من املساجد ؛ ألن هذا هو شأن البعري ، البعري فتحصل الضجة اليت مسعت

حينما يربك احلقيقة األرض الصلبة الصلدة تسمع هلا رجة حتت قدميه لشدة وقوعه على ركبتيه ، وخباصة إذا كان 

هي عنه بصورة عامة وبصورة وهذا التشبه من, فيكون الذي يربك على ركبتيه متشبها بالبعري , حممال باألثقال 

وعن االلتفات  , خاصة ، بصورة عامة ى الشارع احلكيم عن التشبه باحليوانات ، ى عن بروك كربوك اجلمل 

إذا سجد أحدكم فال يبرك  ( : وعن نقر كنقر الغراب ، مث جاء هنا يف صورة خاصة فقال , كالتفات الثعلب 

   )كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه 

إذا الحظتم جتدون الذين يتلقون األرض بأيديهم كالنمس ، تعرفون النمس ؟ حيوان خفيف جدا ال حتس مبشيته 

بينما أولئك الذين , ، هؤالء الذين يسجدون على السنة ويتلقون األرض بأيديهم ال تكاد تسمع هلم حسا 

وأيضا تعملوا وتبلغوا إىل من , ذه يربكون على ركبهم تسمع هلم رجة كرجة البعري ؛ فحسبكم أن تعرفوا ه

  . ورائكم والسالم عليكم 



األخ هنا يذكر أيضا ببالء عام بني املصلني وهو أيضا خالف السنة يقول الرباء بن عازب رضي اهللا عنه  :الشيخ 

ه كنا إذا صلينا وراء النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ال نسجد حتى نرى الرسول صلى اهللا عليه وآل( : 

يقول  "مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد " : واليوم ال يكاد اإلمام بعد قوله  )وسلم وضع جبهته على األرض 

فإذا رؤي أنه انتهى من اهلوي , اهللا أكرب : إال هوى الناس معه ساجدين هذا خطأ ، هو يقول  "اهللا أكرب " : 

ذي وراءه بالسجود معه عليه السالم ؛ هذا أيضا إىل السجود ووضع جبهته على األرض حينذاك يبدأ الصف ال

  . من السنن املهجورة 

من السنن املهجورة أيضا أن جل املصلني إن مل نقل كل املصلني ال يشاركون اإلمام يف , والشيء بالشيء يذكر 

وخلط يف , ع هذه إضاعة لذكر يف موض "ربنا ولك احلمد " : وإمنا يكتفون بقوهلم  "مسع اهللا ملن محده " : قوله 

مىت  "مسع اهللا ملن محده " : هناك انتقال من الركوع إىل القيام ، وهنا ورد وهو : أعين , هذا املوضع لذكر آخر 

مسع : ؟ أول الرفع ؛ فلنمثل اآلن ، هذا راكع ."مسع اهللا ملن محده " : يقول سواء اإلمام اآلن أو املنفرد مىت يقول 

ا ولك احلمد ؟ وهو قائم ، ربنا ولك احلمد ؛ ماذا يفعل املقتدون اليوم باإلمام ؟ ربن: اهللا ملن محده ، مىت يقول 

مسع : ضيعوا السنة أن يقولوا مع اإلمام : ربنا ولك احلمد ؛ فأوال : مسع اهللا ملن محده ، هم يقولون : اإلمام يقول 

رى يف غري مكاا ؛ واضحة هذه أيضا اهللا أكرب ؛ مث وضعوا السنة األخ: كما يقولون مع اإلمام , اهللا ملن محده 

  . ؟ 

  .نعم :السائل 

  . هذه ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني  :الشيخ 

فكل  )وإذا قال سمع اهللا لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد , إذا كبر فكبروا ( : احلديث قال  :السائل 

  .شيء يأيت مبماثلة إال يف املسألة هذه قال خالف ذلك 

  . طيب يقول اإلمام آمني أو ال ؟  )وإذا قال وال الضالين ( : فقد نسيت  ... :األلباين 

  . يقول آمني  :السائل 

  . من أين أخذته من هذا احلديث ؟  :الشيخ 

  . احلديث اآلخر  :السائل 

  . احلديث اآلخر هو جوابك ، فهمتين ؟  :الشيخ 

  .نعم جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .غريه  :الشيخ 



  .ايل يف التوحيد سؤ  :السائل 

  .؟ األخ يقول يف التوحيد .حول ماذا  :الشيخ 

, يف صفة العني هللا عز وجل ألنه ما ورد به النص , يف إثبات األمساء والصفات , نعم يف التوحيد  :السائل 

  . فظاهر النصوص صريح القرآن والسنة عني وأعني 

  . ظاهر السنة يعين ماذا ؟  :الشيخ 

  .  ، وهللا أعني أن هللا عني :السائل 

  . ظاهر السنة يعين أي حديث ؟  :الشيخ 

  . أقصد القرآن  :السائل 

هذا ال يعين أن هناك أكثر من عينني ؛ ألن اجلمع إذا أطلق يف كثري من  ))وإنك بأعيننا (( : القرآن  :الشيخ 

نة فأحببت أن أعرف ؛ ألن األحيان أقل اجلمع اثنان ، فهذا ال يعين أن له أكثر من عينني ؛ لكن ملا قلت الس

ليس من رأي , السنة دائما يعين تكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم ؛ أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث 

السلف ؛ واملنقول يف كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينني ؛ وبعض العلماء القدماء يستدلون حبديث الدجال 

ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر  )إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت وإن ربكم ليس بأعور و ( : أنه أعور 

من عينني ، واملتوارث عن عقيدة السلف هو إثبات العينني على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه ؛ فالذي 

وإن ربكم ليس , وهو أعور , وال خيطر يف البال سواه أن الدجال إحدى عينيه طافية , يتبادر من هذا احلديث 

معىن ذلك أن اهللا عز وجل موصوف بالعينني وليس بالثالثة أو أكثر ألنه ما عندنا نص باألكثر ؛ وكما , بأعور 

نقول دائما وأبدا األمور الغيبية وخباصة ما يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العاملني تبارك وتعاىل ال ينبغي أن نصفه 

لذي جاءنا عن سلفنا الصاحل وجاءت به األحاديث ؛ فأنا وإمنا بالشيء ا, باألقيسة وبالعمومات وما شابه ذلك 

ظننت ملا ذكرت القرآن والسنة أن هناك ذكر بعضهم حديثا فيه التصريح بأن له أكثر من عينني وهذا ما ال نعرفه 

  . لكن ما وجدنا شيئا ؛ تفضل , ؛ ولذلك سارعت للتعرف عليه 

  . سقط من عني اهللا فهل يف هذا شيء ؟ : ي يقول قول ابن القيم وغريه يقول مثال عن العاص :السائل 

ال يقصد املعىن الذي قد يتبادر لبعض  ))إنك بأعيننا (( : ألنه اآلية السابقة , ما فيها شيء هذا  :الشيخ 

  . وليس املقصود إال هذا ؛ فكلمة ابن القيم هو من هذا القبيل , اجلهلة يعين أنت حتت رعايتنا وحتت إشرافنا 

  . مثل هذا يقال يف اليدين ؟  هل: وفيق 

  . أي صورة يعين ؟  :الشيخ 



   ...يعين ورد يف القرآن : وفيق 

  . أنه أكثر وأقل ؟  :الشيخ 

  . نعم : وفيق 

  . أينعم ال يزاد عليه  :الشيخ 

  . هذه أصرح ألنه يف لفظ اليدين هو وارد يف القرآن : احلليب 

  . نعم  :الشيخ 

له يد طوىل ، هذا : يد لإلنسان أو نقول مثال : مثال تقول  ...األمساء والصفات شيخ فيه قاعدة يف  :السائل 

يعين ولو كانت هذه هلجة تكون كناية أو كذا ولكن هناك حقيقة يد له ؛ فكذلك ملا نقول عن اهللا عز وجل مثال 

  . ية هذه ولكن أيضا تثبت من الناح, وإن كانت هذه الصفة قد يؤوهلا البعض  ))تجري بأعيننا (( : 

  ؟.لكن أنت ال تؤوهلا على حد تعبريك  :الشيخ 

  . ال ، ال هذه أيضا تؤول  :السائل 

لكن ال تسميها تأويال ، هذا هو التفسري ، آه الذي تقوله أنت صحيح لكن البحث هل هذا نص بأنه  :الشيخ 

  . يعين أكثر من العينني ليس وصفا يف ذلك ؛ ألن اجلمع أقله اثنان 

  . طيب الرمحة ما هلا يدين ؟  ))بين يدي رحمته (( : قصد شيخنا من ناحية قوله تعاىل أ :السائل 

  . طيب ماذا تعين ؟  :الشيخ 

  . هذه القاعدة ما انطبقت هنا  :السائل 

  . هذا يقبل التأويل ؟  ))ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي (( : انطبقت يف غريها ، كيف اآلية  :الشيخ 

  . ال يقبل التأويل , ا ال أبد :السائل 

  . إذا هذا يكفينا وأمثاله كثرية وكثرية جدا  :الشيخ 

  . هذه القاعدة يعين صحيحة أم باطلة ؟  :السائل 

ال ، صحيحة ، صحيحة بالنسبة ملا ثبت لدينا أن األصل الذي جاء على خالفه ثابت يف أحاديث  :الشيخ 

هذه أمور معنوية مل , وقدم صدق وحنو ذلك , الريح  لكن ملا أتيت أنت بقضية, أخرى ؛ يف نصوص أخرى 

يثبت لدينا سلفا أن هلا هذه األعضاء اليت يعين ذكرت يف هذا السياق ، ففي فرق بني ما ثبت هللا عز وجل من 

هو ما , وهو ليس جمازا لكن هو املعىن املقصود يف ذلك املكان , صفة مث تأيت هذه الصفة مبعىن يسمونه جمازيا 

وإمنا , ولذلك قلت لك إنك بأعيننا ليس تأويال ؛ فصفة العني ثابتة هللا ليس مبجرد هذه اآلية , تأويال يسمونه 



  . بنصوص أخرى 

  . أنا أقصد القاعدة وال أقصد اآلية  :السائل 

  . أنا أجبتك عن القاعدة وأبني لك الفرق  :الشيخ 

فإذا نرجع على املرجع ما نرجع للقاعدة نفسها ،  ,بينت يل يف القاعدة أن املرجع بالنسبة ملا ثبت  :السائل 

  . رجعنا ما ثبت عن اهللا عز وجل 

يعين مثال كما قلت أنت يد , لكن القاعدة تطبق يف مكان وال تطبق يف مكان ، يف قاعدة فيما ثبت  :الشيخ 

بين يدي رحمته (( للريح لكن املثالني اللذين ذكرما أنت بالنسبة , األمري طويلة ، نعلم حنن مسبقا أن له يدا 

فتطبق حيث ينبغي أن تطبق وال تطبق حينما ال يكون هناك صفة ثابتة , ليس ثابت لدينا أن الرمحة هلا يدان  ))

  . هلذه املعاين ، فالرمحة ما هي ذات 

  ؟ .وأن الريح ليس هلا يد أم شرعا , املقصود شيخنا ثبوت هذا يعين أنا أعرف أن لألمري يد  :السائل 

  . وبالنسبة لرب العاملني تعرف إميانا بالغيب وليس إال , ال ، بالنسبة لإلنسان تعرف عقال ومشاهدة  :شيخ ال

, والرمحة ليس هلا يدين , يعين أصال ثابت أن الصدق ليس له قدم , أستاذنا هذه يسموا جماز عقلي : احلليب 

  . ء البيان لكن هنا الواقع فيه جواب آخر ذكره شيخنا الشنقيطي يف أضوا

  . وهو ؟  :الشيخ 

إذا جاء قبلها لفظ بني أو حرف بني : يقول , لفظ يدي  ))أفال يتدبرون القرآن (( : يف قوله تعاىل : احلليب 

بني يدي املصلي أي أمامه ، بني يدي رمحته أي أمامها ، وهكذا ؛ فال يقال أن اليد هنا , فتكون مبعىن أمام 

  . ؛ واهللا أعلم  مبعىن جارحة أو ما شابه ذلك

  .أيوه كويس ، نعم  :الشيخ 

إن هللا مالئكة سياحين في األرض ( : يقول , فيه حديث يف صحيح مسلم عن فضل حلق الذكر  :السائل 

يسبحونك : ويسألهم اهللا عز وجل ـ وهو أعلم بهم ـ كيف تركتموهم قالوا ( : قال , احلديث  ) ...

ديث االجتماع على الذكر ؟ يعين أن يذكر مجاعة سبحان اهللا  هل يفيد هذا احل )ويحمدونك في كل وقت 

  . واحلمد اهللا وال إله إال اهللا 

  . أنت طبعا تعين االجتماع الذي يفعله الطرقيون ؟ , ال ، ال يفيد  :الشيخ 

  . ال مش هم أعين  :السائل 

  . إذا ماذا تعين ؟  :الشيخ 



  . ونقول سبحان اهللا معا بصوت واحد , يا الصوفية أعين مثال جنلس يف جملس عادي مش قضا :السائل 

  . ال ، معا ما تقول ، كل واحد يقول ما يف مانع  :الشيخ 

  . حىت لو كان بصوت عايل ؟  :السائل 

لكن ذكر مجاعي أوال يف السنة غري ثابت ، ذكر مجاعي يعين بصوت , ال ، صوت عايل يعمل تشويش  :الشيخ 

, رون اهللا عز وجل كل يف ذات نفسه ؛ وليس من الشرط أنه أنت تقول سبحان اهللا واحد ؛ أما إذا اجتمعوا يذك

وآخر يقول احلمد هللا ، وثاين يقول اهللا أكرب إىل آخره ؛ , واآلخرون يقولون كذلك ، فقد تقول أنت سبحان اهللا 

  . هؤالء يصدق عليهم أم اجتمعوا يذكرون اهللا عز وجل واملالئكة حتفهم 

 ذه املناسبة إن األحاديث القولية ال جيوز أن نأخذ منها معاين مبتدعة ، وإمنا تفسر على الواقع الذي وأنا أقول

وكان أحدهم يقرأ القرآن واآلخرون يسمعون , طبقه الرعيل األول ؛ فنحن نعلم يقينا أن الصحابة كانوا جيتمعون 

ثال كما جاء عن معاذ بن جبل كان يقول وهذا أول ما ينطبق عليه هذا احلديث الذي أنت تذكره ، وكان م, 

إىل آخره ، فيذكرون اهللا عز وجل ويذكرون أحاديث الرسول عليه  "اجلس بنا نؤمن ساعة " : ألحد أصحابه 

ألنه البد أن يذكر فيه اهللا ولو يعين , السالم ؛ وأنا ال أستبعد أن كل جمالس العلم هي داخلة يف هذا احلديث 

اهللا سبحان اهللا سبحان اهللا ؛ لكن ذلك يأيت يف أثناء البحث العلمي يف الكتاب  سبحان: مش جالسني نقول 

  .جزاك اهللا خريا : طالب . والسنة ؛ تفضلوا 

ولكن أسألك أنت ألنك أنت السائل عن احليعلتني هؤالء ؛ فأنا أريد أن أقرب لك , وقد مجعين  ... :الشيخ 

  . بل هذا العصر أيديهم بعد رفع الرأس من الركوع ؟ شيئا بشيء آخر ، هل تعلم أم كانوا يضعون ق

  . ال أعلم  :السائل 

هذا هو اجلواب ، إذا جيب أن تتعلم السؤال واجلواب ، ال تعلم ، هل تعلم أم كانوا يضعون أيديهم يف  :الشيخ 

  . القيام األول ؟ 

  . نعم  :السائل 

  ؟ .يعين فإذا قولك هنا نعم وقولك هناك ال أعلم ماذا  :الشيخ 

  ... :السائل 

هل تعلم بأن املسلمني كانوا وال يزالون يضعون : قولك يف اجلواب عن السؤال الثاين وهو , كويس   :الشيخ 

هل تعلم أم كانوا يضعون يف القيام الثاين بعد الركوع : ؟ قلت نعم ، وسألتك قبل هذا .أيديهم يف القيام األول 

  . ؟ ينتج أن الوضع بعد القيام من الركوع سنة ؟ .ولك أعلم هنا وال أعلم هناك ؟ قلت ال أعلم ؛ ماذا ينتج من ق.



  . حاصل الكالم أنه غري سنة  :السائل 

هذا الذي أريده منك ، غرضي إذا أنه قد حتدث حوادث يف هذا الزمن فنحن ال ننظر إليه يف هذا الزمن  :الشيخ 

, كان املسلمون مثال ما يعرفون حسر الرأس واملشي يف الطرقات   ، ننظر يف األزمنة املاضية ، يف األزمنة املاضية

لكن اليوم هذا معروف ؛ فإذا حنن ننكر هذا احلسر ألنه مل يكن من عمل املسلمني ؛ كذلك أي شيء حيدث يف 

  . هذا العصر إن مل يكن إحياء لسنة صحيحة مضت فنحن نرفضه مهما كان العامل به 

  . خ ؟ خلصنا من اجلواب شي :السائل 

  . خلص نعم  :الشيخ 

   ...سؤايل عن األذان  :السائل 

؟ أقول لك إن الذي نعرفه يف كتب الفقه فيما مضى من الزمان ، هذا االلتفات يف املرتني هكذا .كيف   :الشيخ 

حي على الصالة حي على الصالة ، حي على : ويف املرتني هكذا ، هذا الذي نعرفه ؛ وهذا شيء جديد أنه 

  .حي على الفالح ، هذا مل يكن فيما مضى من الزمان الفالح 

  .)لكل سهو سجدتان ( : حديث  :الشيخ 

نعم ما هو ضابط هذا السهو ، هل هو أي سهو يف الصالة ولو كان مثال زاد شيئا نقص شيئا مش جمرد : احلليب 

  . الكالم 

  . مطلقا ، مطلقا إن كان سهوا ولو سنة  :الشيخ 

  . ريا جزاك اهللا خ: احلليب 

  . يعين مثال لو ترك واجب مثال , يقول بعض أهل العلم أن السهو إمنا يكون جلربان النقص : وفيق 

واحلديث صريح يف هذا ، جربان نقص هذا كالم ككالم , فقلت هلم ماذا ؟ أمل تقل له هاتوا برهانكم  :الشيخ 

فما املراد ذا , ون نقص نفل وقد يك, وقد يكون نقص فرض , السياسيني ، النقص قد يكون نقص ركن 

  . ؟ إن كان هذا على إطالقه فهذا يلتقي مع حديثنا .النقص 

  . النقص الذي يأمث املسلم برتكه ؟ : وفيق 

  . ها ، هاتوا برهانكم ، وهنا يقف محار الشيخ عند العقبة  :الشيخ 

  . نعم وقف مرارا : وفيق 

كيف يكون , ليت فيها السجود قبل التسليم وبعد التسليم طيب شيخنا األحاديث يف سجود السهو وا: احلليب 

  . فهمها ؟ 



إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم يف الزيادة , ال فرق بينهما , ما يف بني الزيادة والنقص فرق  :الشيخ 

  . أو يف النقصان 

   ...ة يف الركعتني اليت قبل القيام فقط شيخ الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ورد عنه أنه كان يقرأ الفاحت :السائل 

  . أي قيام ؟  :الشيخ 

  . ورد أنه يقرأ فيهما بالفاحتة فقط , الركعتني اخلفيفتني  :السائل 

  . يعين الركعتني يلي كان الرسول يستفتح ما قيام الليل ؟  :الشيخ 

  . هذا هو  :السائل 

  . من أين لك هذا ؟  :الشيخ 

  .  ...عباس  يف حديث ابن :السائل 

  . يقول فيه إنه ما كان يقرأ إال الفاحتة ؟  :الشيخ 

  . أي نعم  :السائل 

  . ال أعلم هذا ، هل أحد منكم يذكر هذا ؟ جيب أن نراجع ، أنا ما أحفظ هذا الشيء وألول مرة أمسع  :الشيخ 

  ؟ .هل يسجد للسهو, إذا نوى اإلنسان القنوت يف صالة الوتر فما قنت  :السائل 

قضي  )لكل سهو سجدتان ( : أي كيف ال ، إذا مل يكن عن عمد وإمنا عن سهو ، كالم الرسول  :لشيخ ا

  . األمر الذي فيه تستفتيان 

  . لو تركه عامدا ؟  :السائل 

  ؟ فالعامد ساهي ؟ .؟ إذا عامدا تسأل .أنت تقول ناسيا  :الشيخ 

  .إذا مل يكن واجبا فال شيء عليه 

ويف هذا املوعد تكون يف , احلج ويأتيها احليض يف اخلامس والعشرين من كل شهر عادة  امرأة أرادت :السائل 

مناسك احلج ، فاستعملت احلبوب املؤخرة للحيض ، وأدت مجيع املناسك وطافت طواف اإلفاضة ، وقد نزل 

وهل يلزمها شيء فهل صح طوافها , منها يف صبيحة هذا اليوم وهو يوم النحر نقطة يف الصباح ونقطة يف املساء 

  . ؟ 

  . ما دين هذه النقطة ؟  :الشيخ 

  . نعم : وفيق 

  ما دينها ؟  :الشيخ 



  . وقف محار الشيخ عند العقبة : أبو ليلى 

  . أيوه هكذا فكر جيدا  :الشيخ 

  . نقطة دم نزلت يف موعد احليض : وفيق 

  ؟.ما دينها  :الشيخ 

، ودم احليض أسود يعرف ؛ فإن كان كذلك فمعىن هذا اجلواب هذا إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة 

  . أا جاءها ما كانت حتذره

  . فكيف دم االستحاضة أن يأتيها وهي يف موعد احليض : وفيق 

  . يف موعد احلج ؟  :الشيخ 

  . موعد احليض : وفيق 

  . احليض أينعم  :الشيخ 

  . وهي مل تنتهي األيام : وفيق 

وفعال تأخر , األمر بسبب احلبوب ، وأنت قلت أا تأخذ احلبوب لتأخري امليعاد ال ، بس هنا اختلف  :الشيخ 

امليعاد ، آه ، فإذا يوم جاءا النقطتان بدنا ندرسهم دراسة واقعية ؛ فإن كانت من دم احليض الذي هو معروف 

وإن كان ليس دم , ا عند النساء فمعىن ذلك أن فاعلية احلبوب مل يكن كافيا ، وأا جاءها احليض ولو متأخر 

  . حيض أسود له رائحة كريهة فيكون دم استحاضة 

أي : فسألت طبيبا هل هذه احلبوب متنع نزول الدم منعا تاما ، قال , لذلك أنا أحببت أن أسأل طبيبا : وفيق 

يض ؛ نعم متنع نزول الدم منعا تاما ؛ فبنيت على هذه اإلجابة أن هذه النقطة من الدم الذي نزل ليست دم ح

  . ألن دم احليض ممنوع منعا تاما 

هذا كالم غري سليم أخي ، جيب النظر إىل صفة الدم ، فافرتض اآلن أنك بعد أن سألت الطبيب تيسر  :الشيخ 

  . لك أو هلا أن تدرس لون الدم ورائحته ، فكان أسود مننت ، رأي الطبيب أم رأيها ؟ 

  . رأيها : وفيق 

  . هذا هو  :الشيخ 

  . ا هي مل تستطع التمييز شيخنا رمب: وفيق 

ورمبا تستطيع التمييز وهذا ما يفيدنا شيئا ، حنن اآلن يف صدد كيف نعمل فيما إذا , يا أخي رمبا رمبا  :الشيخ 

  ؟ .فوجئنا مبثل هذه احلادثة 



وإذا  قبل أن نسأل الطبيب ؛ فإذا تبني أن هذا الدم دم حيض فمعناه حائض ،, العمل أن ندرس صفة هذا الدم 

  . تبني أنه دم استحاضة فمعىن هذا أا مستحاضة ؛ إذا شككنا نرجع إىل الطبيب ويساعدنا

  . يعين مل نتأكد من املرأة هل هو دم حيض أم دم استحاضة , حنن شككنا لذلك رجعنا إىل الطبيب : وفيق 

  . هذا قولك شككنا جاء يف اية املطاف  :الشيخ 

  . كأنه ما غاب   لكنه جاء والغائب حضر: وفيق 

  . كيف يعين هي درست أن هذا دم حيض أو ال ؟   :الشيخ 

قارئة يف الكتب تعرف احليض من االستحاضة ، تعرف , وهي متعلمة يعين دراسة الشريعة , أينعم : وفيق 

 طبعا دم االستحاضة طوافها صحيح, يعين شيخنا نريد جوابا لو كان دم حيض ماذا تفعل , تستقبل هذه األمور 

  . ، دم حيض ماذا تعمل ؟ وإذا كان شككنا أيضا ماذا تعمل ؟ 

اليقني ال يزول بالشك ؛ فإذا كانت طاهر فهي طاهر وطوافها صحيح ، وإذا غلب على ظنها أن الدم  :األلباين 

  . دم حيض فعليها أن تنتظر حىت تطهر وتطوف حىت يصح حجها 

  . البد من االنتظار ؟ : وفيق 

  . ال بد  :الشيخ 

  .أي مل تستطع يف حال من األحوال . وإذا كانت القافلة ستمشي ؟ : وفيق 

  . ماذا تفعل ؟ , كثريا ما يقال هذه الصورة ، لو كسرت ال مسح اهللا ، والقافلة تريد أن متشي   :الشيخ 

  . يأخذون ورقة من املستشفى بأا يف املستشفى اآلن والقافلة متشي : وفيق 

  ؟ .املهم ماذا تفعل ؟ تتأخر أو ال, لتفصيل شو يهمنا هذا ا :الشيخ 

  . هي تتأخر : وفيق 

  . والقافلة متشي ؟  :الشيخ 

  . نعم : وفيق 

  . دين اهللا أحق أن يقضى , وكذلك اجلواب  :الشيخ 

  . يعين ما يف جواب شيخنا فيما إذا مل تستطع ؟ : وفيق 

  . يف عند بعض مشاخيك هناك  :الشيخ 

  . يعين منعوها مثال قالوا البد أن تسافري وكذا ؟ , هذا من الناحية اإلدارية  إذا مل يستطع: احلليب 

  . هذا حبث ثاين ، حنن حنكي عن االختيار ، أما منعوها فهذا شيء آخر :الشيخ 



  . بالواقع القوافل ال تنتظر عشرة أيام  :السائل 

   ...هي إذا أرادت أن تتخلف : سائل آخر 

   ...القوافل , لة بس املنع من الدو  :الشيخ 

  ... :السائل 

  .وخباصة يف مىن اليوم الثامن , آه ، الدولة كثري من احلجاج ال يسمحون هلم أن ينزلوا يف مزدلفة  :الشيخ 

  .اليوم الثامن هذا منسي  :السائل 

  . يا اهللا سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا يا شيخ : أبو ليلى 

لوال أنكم تشركون باهللا فتقولون عيسى ابن اهللا ، فقال النصراني ونعم القوم أنتم معشر  ...(  :الشيخ 

عند الصباح قص الرؤيا على الرسول عليه السالم ،  )المسلمين لوال أنكم تقولون ما شاء اهللا وشاء محمد 

: فخطب الرسول عليه السالم يف الصحابة ؛ وهنا الشاهد قال ال ، : قال  )هل قصصتها على أحد ؟( : قال 

وهي قولكم ما شاء ( أو حنو هذا الكالم  )طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة فأستحيي أن أنهاكم عنها ( 

هذا احلديث  )ال يقولن أحدكم ما شاء اهللا وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء اهللا وحده , اهللا وشاء محمد 

  . ه مين ورمبا من غريي أيضا مرارا وتكرارا بالشك أنت مسعت

  . نعم يا شيخنا : أبو ليلى 

والشاهد منه أن هذا احلديث كأحاديث كثرية فيها ذيب األلفاظ ، وأنا شخصيا ملا طبيت هذا البلد  :الشيخ 

نفسي أنه صبحك ؛ فكنت أتساءل يف : صرت أمسع بعض إخواننا الفلسطينيني خيتصروا التصبيح باخلري ويقولوا 

يا ترى االختصار هذا يف منه مانع أم ال يوجد منه مانع ؛ اآلن وأنا أحتدث مع بعض أقاريب ، قل عزمي على أن 

  : وهو أي التنبيه ينحصر يف قضيتني , األوىل أن أنبه 

 صبحك اهللا ، مش جمرد صبحك ، تطلع كلمة هيك مثل: أن األوىل التصريح باهللا كأن يقال : القضية األوىل 

  . املدفع ، وإمنا ينبغي أن نقول صبحك اهللا ، ماشي ؟ 

  . نعم شيخي : أبو ليلى 

قد يصبح اهللا اإلنسان باخلري تارة وبالشر تارة أخرى ، فلما املسلم يصبح الثاين صحيح أن : والثانية  :الشيخ 

مسلم مع أخيه املسلم ، لكن التصريح باخلري هو األفضل واألنسب بالنسبة لل, املفروض أنه هو يقصد له اخلري 

  . صبحك اهللا باخلري ؛ واضح ؟: نقول , فبدل أن نقول صبحك 



  . نعم شيخنا : أبو ليلى 

  . هذه ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني  :الشيخ 

  . زدنا إذا يف عندك شيء آخر يا شيخنا , جزاك اهللا خريا يا شيخنا : أبو ليلى 

  . حسبك اآلن  :الشيخ 

  .كيف حال شيخنا , م السالم عليك: وفيق 

  .حنمد اهللا ونشكره  :الشيخ 

  .كيف صحتك : وفيق 

  .خبري  :الشيخ 

  .احلمد هللا رب العاملني : وفيق 

  .كيف اجلميع عنك   :الشيخ 

  .احلمد هللا خبري واهللا : وفيق 

  .احلمد هللا  :الشيخ 

  .يا مرحبا بالشيخ : وفيق 

  .أهلني  :الشيخ 

  .حياكم اهللا : وفيق 

  .هللا حيفظك ا :الشيخ 
  


